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CO SE V TOMTO ČÍSLE DOČTETE? 
• Festival Harryho Moučky
Divadelní klání v Ostravě

• Český BOBR 2015
Udělování světových filmových cen

• Výprava na Meleček
Březnová družinovka Orlíků

• Dubnová Moravice
Letos poprvé na vodě bylo fajn

• Velikonoce s Kadaem
Kopa sněhu, narozky, voda... 

• Kadar a nováčkovská zkouška
Tradiční závod, letos ve Vrších

• Cesta do města hříchů
Víťova reportáž z USA

• Železný Tomík
Voda + kolo + běh = vítězství

• Lagori CUP
Zápolení s oddíly v Ostravě

• Brouzdalský intergalaktický 
sraz
Brouzdalská výprava “na těžko”

• Jak se točí film?
Putování s Bobany za motýly

• 3. družinová výprava Orlíků
O Bouřce a noclehu v přístřešku

• Batika - udělej si sám
Návod na krásné tričko

• Řidičák B+E
Konečně máme partičku řidičů

• Velmistr bratrstva kovářů
Povídání o postavě z Treborie

• Za 5 z 5 předmětů
Danečkova maturita v číslech

• Hlučínský pasák
O tom, jak jsme vyhráli štít

• Osmisměrky, křížovky, hádanky
Spousta luštění na tábor...

Červen
2015

 
OSMISMĚRKA Správnou odpověď  ti sdělí:    FRKOŠKA 

POUŽITÁ SLOVA: rytíř, meč, kůň, štít, princezna, souboj, turnaj, jezdec, 
renesance, klenoty, středověk, brnění, erb, šlechtic, křesťanství, latina, Bílý potok, 
Šmelcovna, kostým, luk, šíp, řemesla, tržnice, trůn, rod, koruna, král

BOBROVO TÁBOROVÉ LUŠTĚNÍ
Ahoj kamaráde, dostalo se ti do ruky další číslo našeho 

oddílového časopisu. Najdeš v něm spoustu luštění pro 
táborové “dlouhé chvíle” (vždy hledej obrázek bobra). Také 
se v něm samozřejmě dočteš o tom, co jsme v posledních 
týdnech zažili. Přejeme příjemné čtení. REDAKCE

PODĚKOVÁNÍ
Moravskoslezskému kraji, který 
v  letošním roce podpořil naši 
celoroční činnost financováním 
projektu “Turistika pro všechny 
kluky a holky 2015", Statutárnímu 
městu Opava, které přispělo na 
mezinárodní celoroční spolupráci, 
Klubu českých turistů a  Asociaci 
TOM za finančí příspěvky na 
činnnost našeho oddílu KADAO.

BO
BR
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Asi po měsíci zkoušení divadla a dvou týdnech 
zkoušení písničky se konečně mohlo vyrazit! Sraz byl 
o půl osmé na východním nádraží.  

Ve Svinově na nás čekala posila Šárka a mohlo se jet 
dále do klubovny BVÚ, kde na nás čekalo překvapení. 
Akim (hlavní vedoucí BVÚ) nás čekal u dveří a oznámil 
nám, že jsme letos jen dva soutěžící, KADAO a BVÚ. 
Mrzelo nás to, ale abychom nemuseli domů, vymyslel 
Akim novou disciplínu tzv. improvizaci, abychom spolu 
pobyli trochu déle a užili si více zábavy a taky se tak stalo!  

První proběhla improvizace se stromečkem, u které 
hráli mladší na zvonečky Tichou noc. Poté jsme byli na 
řadě my s písničkou Ententýk, která se nám povedla 
i přesto, že Poldovi praskla struna. Nastala menší pauza, 
protože se BVÚ připravovalo na svou scénku "Obsluhoval 
jsem premiéra".  

V druhé části improvizace se na téme "Na hřbitově" 
napodobovali zvuky zvířat, stromů ...Ihned poté proběhla 
další a poslední improvizace, ve které se účinkující měnili 
v různé věci a hrálo se s nimi. Čas na naší scénku se 
naplnil, rychle jsme se převlékli do kostýmů a mohlo se jít! 
I po menších problémech s technikou se nakonec vše 
povedlo podle plánů a všechen stres z herců náhle spadl. 
Čekalo na nás poslední vystoupení a to písnička BVÚ, 
která byla rozdělena na dvě části. V té první byli převlečení 
za francouze a zpívali píseň Finále, druhá část písně byla 
poskládaná ze všech českých písniček na 4 akordy.  

Duel mezi oddíly uběhl rychle a mohlo se vyhlašovat. 
Nestranná porota se radila dlouho, ale nakonec těsně 
vyhrálo BVÚ, ale my jsme nemuseli zoufat, vyhráli jsme 
dělené 1.místo o nejlepší písničku a 1. místo v improvizaci 
za "stromeček". Bohužel to nestačilo a letos jsme domů 
odjeli bez houslí. Snad příští rok ozdobí opět naší 
klubovnu a snad bude také větší účast oddílů!!    
      Stoka 

FESTIVAL 
HARRYHO 
MOUČKY

Ostrava 7. 3. 2015

ZADÁNÍ: Rozděl rytíře třemi rovnými 
čarami tak, aby na sebe vzájemně 
nemohli zaútočit.

Správnou odpověď ti sdělí: 
 ANČA

Rytířské klání
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V pátek 20.3. jsme se vydali na 
výpravu do Pochně. Jeli jsme vlakem 

do Milotic nad Opavou, kde jsme přestoupili a 
pokračovali směr Pocheň. Tam jsme vystoupili a šli asi jen 
300m ve tmě do chaty. Spali jsme ve skautské chatě. 
Velikostně byla pro nás tak akorát. Večer nebyl nějaký extra 
společný program, jen si každý kreslil svůj vlastní komiks. 

Ráno měl mít snídani každý sám, ale nakonec byly 
makové a tvarohové záviny. Hned po snídani se každá 
družina vrhla do filmu a fotokomiksu. To byla hlavní náplň 
celé výpravy. Družiny si s sebou měly už přivést kostýmy a 
pomůcky. Oběd taky neměl být, ale nakonec skončil Tom 
u ohně a smažil výborná volská oka.  

Natáčelo a fotilo se skoro celý den. Odpoledne vedoucí 
stříhali film a děcka dodělávala fotokomiks a svá kreslená 
díla. Marcel přichystal do toho ještě hru. Každá družina 
dostala pět fotek objektů v okolí. Ty museli zakreslit na 
mapě, napsat co to je a ze které strany je to vyfocené. 

Večer pak Marcel připravil hru s pantomimou. Hráli 
kluci proti holkám a holky jak jinak, než vyhráli (chlapci, 
berte to s nadhledem). Poté proběhla velká "šou" s názvem 
Český BOBR 2015. Promítly se všechny čtyři filmy (tři 
družiny+nováčci). Všem se to moc povedlo, včetně našich 
nejmenších, kteří si to dělali úplně sami. Vítězem se mohl 

stát však jen jeden. Ceny se udělovaly v devíti kategoriích-
zvuk, námět (scénář), filmový efekt, kamera, herec a 
herečka v hlavní roli a herec a herečka ve vedlejší roli. 
Každý film obdržel alespoň jednu cenu, tu hlavní však 
vyhráli Brouzdalové se svým snímkem Pravé poledne. 
Všem se to líbilo natolik, že jsme si všechno pustili ještě 
podruhé. Následovala ochutnávka z akce, která nás čeká 
v květnu a to Železný Tomík. Pak už všichni zalehli do 
svých spacáků. 

Ráno byly na snídani rohlíky s marmeládou, medem 
nebo jen máslem. Poté se šlo hned ven na dvě hry. Na 
sbírání kolíčku a provázkovou morseovku. Vevnitř pak 
byla Tomova hra. Přečetl dva příběhy a my jsme měli 
h l e d a t r o z p o r y. Pá r v e d o u c í c h s i p ř i p r a v i l o 
pantomimickou scénku, ve které měly družiny za úkol 
zjistit situace konkrétních herců. Po této hře se šli všichni 
už balit. Museli jsme pořádně vypucovat celou chatu. 
Mezitím jsme si ještě dali Marcelův buřtguláš. Po uklizení 
jsme si ještě zahráli fackovanou a knedlíka. 

Výprava byla super! Děkujeme Moravskoslezskému 
kraji za finanční podporu. Naše filmy si můžete 
prohlédnout a můžete nám závidět, jak jsme se o víkendu 
bavili. 

TeTe

C E S KÝ  B O B R  2 0 1 5ˇ
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Měli jsme kam jet, jídlo bylo zajištěné, hry také a tak se 
banda Orlíků vydala vstříc dobrodružství. Čekala je obrovská 
spousta her a hlavně parádní víkend s  kamarády. Hned po 
příchodu na chatu jsme rozehráli hry a netrpělivě jsme 
vyhlíželi Jezusa s jeho věcmi, abychom mohli rozjet zápolení 
o nejlepšího Orlíka. 
Po příjezdu jsme vše vyložili a já jsem si děcka vzal stranou, 

aby Jezus se Stokou měli klid a nevařili nám na večer naše 
oblíbené torti ly. Systém bodování jsem upravil a 
vybalancoval natolik, aby vyhrál jak ten nejlepší ve hrách, tak 
i v chování a v pomáhání. Každý mohl dostat body i ztratit za 
jakoukoliv činnost. Každý bojoval sám za sebe, ale hry se 
z 90% hráli v družstvech. Proto se před každou hrou tahalo 
z osudí, kdo s kým bude hrát. 
Den uletěl jako voda a my jsme zhltli večeři a Orlíci se 

pomalu loudali nahoru, kde spali. Verča měla na večer 
program, takže žádné spaní se nekonalo. Nefingovali jsme 
srážku dvou aut a Orlíci nás museli zachránit. Druhý den jsme 
opět zápolili jak ve hrách tak si urvat body, které rozdával 
Jezus za malou protislužbičku. Nastal čas k předávání trofejí, 
ceny byly následující: 1. Místo – Auto 2. Místo – Šv. Nožík a 
3.  Místo – Od sponzora Master Card cenu k  nezaplacení. 
Všichni byli natěšeni a chtěli vyhrát, nakonec to dopadlo 
takto: 1. Stopař 2. Bája 3. Tin. Všichni obdrželi věnce a trofeje, 
které se daly sníst a tak radosti bylo habakuk. 
Snad zase jednou na Melečku zažijeme tolik srandy:) Díky 

a zase někdy AHOJ :Daneček

DRUŽINOVÁ VÝPRAVA ORLÍKŮ 
NA MELEČEK 28. - 29. 3. 2015

Zase opět po roce jsme se rozhodli splavit naší milovanou řeku 
Moravici. Od 9.30 probíhalo balení na Palhanci, většina účastníků 
se však sešla až v 10.45 na Východním nádraží odkud jel autobus 
na Podhradí. Po celý víkend mělo být krásné počasí a vyšší teploty. 
V neděli nějaké ty mráčky na obloze sice byly, ale naštěstí z nich 
nezapršelo. K našemu údivu bylo oproti minulým ročníkům velmi 
málo vodáků, takže náš sjezd mohl být opravdu plynulý. V celkovém 
počtu 6 pevných lodí, 7 nafukovacích barak a jednoho kajakáře 
Šampóna jsme vypluli z Podhradí. Postupně jsme sjeli jez Anatál, který následoval ihned po startu, dále pak 
dva "zhupy" v Annině údolí a "Vajzon" až jsme dorazili do Areálu zdraví v Žimrovicích, kde jsme udělali 
půlhodinovou pauzu na svačinu. Po krátké přestávce jsme pokračovali dále přes Žimrovický splav a 
hradecké "zhupy" k Braneckému jezu, který jsme samozřejmě přenesli. Do Opavy už to pak bylo kousek. 
Na jezíku na soutoku Moravice s Hvozdnící nám ještě Lama s Koštětem předvedli ukázkového "čochtana". 
Mokří kluci to měli už jen několik desítek metrů ke našemu cíli - kylešovskému mostu. Všechno vybavení 
jsme sbalili a odvezli na Palhanec, ostatní se rozprchli do svých domovů. DiB 

PS: Rád bych podotkl, že kdybychom dali přihlašovací "deadline" do čtvrtečního večera, tak nás jede asi 
12. Chápu, že čekáte na to, jaké bude počasí nebo jestli náhodou nebudete mít na víkend jinou zábavu, ale 
pro organizaci je změna počtu večer před akcí celkem zásadní!

DUBNOVÁ MORAVICE
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Kopa sněhu, sjíždění vody, oslava narozenin, bazén, turistika, 
kyčkování... To je přesně to, co naši vedoucí a jejich kamarádi 
o  těchto velikonočních prázdninách v krásném prostředí 
Žďárských Vrchů zažili. V plánu bylo také lezení po skalách a 
projížďky na kolech, ale kvůli špatnému počasí jsme kola museli 
nechat doma.

První grupa, Jesusovo a Kelišovo auto se vydala už ve čtvrtek 
ve tři hodiny, respektive o půl čtvrté, že Keli? :) Měli s námi jet 
i Weichtovci, ale Tom s Ivkou onemocněli a tak jsme se vydali 
jen my. Cesta byla dlouhá, uvízli jsme v dopravní zácpě, ale 
zdárně, kolem půl 7 večer, jsme dorazili k chatě. Večer jsme 
strávili hraním deskových her. Dixit a Bomba. 

Druhý den ráno jsme se probudili do počasí podobající se 
Vánocům. Venku sněžilo a z okna jsme viděli nápadných 30 cm 
sněhu. Nás to neodradilo a vydali jsme se na 10 km okruh. Viděli 
jsme skály, staré chaloupky a taky jsme se zastavili v místní 
cukrarně. Odpoledne kluci stavěli u chaty maxi iglu a holky 
velikonočního zajíčka, dokonce jsme i sjížděli kopce na kajacich, 
což bylo suprové! K večeru už dorazil zbytek party, včetně TeTe 
a DiBa. 

V sobotu jeli vodáci 12 km sjezd na řece Svratce. Pěšáci šli 
pěšky po proudu řeky preš Telecí, Lačnov až do Borovnice. Tam 
jsme se zase všichni setkali. Na oběd jsme se stavili ve vesničce 
Polička. Sotva jsme přijeli zpátky na chatu, nabrali jsme si věci 
do bazénu a vyjeli do Žďáru n. Sázavou do místního zábavného 
aquaparku. Bylo tam vše, od toboganu, pres horolezeckou 
stěnu, divokou řeku, saunu... Kolem půl 10 večer jsme se vrátili 
na na chatu, kde pro nás měli Méďa s Peťou přichystané 
dobroty, jelikož Méďa slavil své 35. narozeniny! Popřáli jsme mu, 
pojedli, popili, zazpivali. Mèďo, tak všechno nejlepší! 

V neděli se vodáci vydali sjíždět Doubravu. Pěšáci se vydali 
na Devět skal (14 km). Cestou zpátky okusili pravou Loštickou 
česnečku. Večer se hrálo na kytaru, housle, bubny.... Ráno 
přišel den D, kluci nás pořádně vykyčkovali, polili, navoňali.. tak 
snad kluci neuschneme?! :) Sbalili jsme se a vydali se na cestu 
zpět. I přes špatné počasí jsme si to užili na 120%! Tak Ahoj 
příště! :)

 Anča

VELIKONOCE S 
KADAEM 

Blatiny 2. - 6. 4. 2015
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Kdo letos vyhraje KADAR, splní všichni 
nováčci zkoušku? Tyto dvě otázky se v pátek 
při odjezdu do Vrchů hemžili všem hlavou. Opět 

se totiž pořádal oddílový závod, na který by 
měli jet všichni, a pravdu jsme se sešli 
v takovém počtu, že nám byla málem i Pevnost 
BVÚ malá. V pátek žádný společný program 
nebyl, ale i tak jsme se dokázali zabavit 
spoustou her, ať už ohraných nebo nových.  

V sobotu př i prvotním probuzení a 
pohlédnutí z okna, se vedoucí rozhodli, že se 
KADAR posune až na jedenáct. Abychom 
neleželi a nespali, přichystal se malý turnaj 
družin. Soutěže byly následující:  čára, pinpong,
mölky aj. Protože nováčci ještě nebyli rozděleni 
k družinám a chyběly jim ještě nějaké nálepky, 
tak měli možnost si je do závodu splnit. Chvíli 

po 11h se začlo závodit,soutěžící museli 
odpovědět na 60 otázek, splnit 6 kontrol a 
k  tomu uběhnout asi 3 km. Celý závod trval 
okolo dvou hodin. Poté měli všichni chvíli 
odpočinku, ke kterému samozřejmě nesměla 
chybět polívka a guláš. 

Mezitím vedoucí usilovně opravovali, 
počítali, aby zjistili, kdo je ten, co bude na 
kotlíku. Abychom jen neleželi a byl volný prostor 
a k tomu se ještě  blíží Lagori cup, tak se 
samozřejmě vysvětlovalo a následně hrálo 
dokud se nezavelel nástup.  

Na řadu přišlo vyhlašování. Nejprve nováčků, 
kteří skoro všichni nováčkovskou zkoušku splnili. 
Poté se vyhlašovali nejlepší tři z mladšich, celou 
mladší kategorii vyhrála Opička. Vyhlašování 
pokračovalo dále a to k vítězi celkového 
závodu. Vedoucí napínali do poslední chvíle.

KADAR A NOVÁČKOVSKÁ ZKOUŠKA

17.-19. 4. 2015
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Na bronzovém postu se umístil Ondra D. na 
2. místě loňská vítězka Nela a na nejvyšší 
stupínek si stoupl Kubík Domes, který dostal 
jako každý vítěz KADARU mísu plnou zmrzliny. 
Všem byla taková zima, že se po nástupu ihned 
rozběhli do chaty ohřát. Byla večeře a opět se 
hrálo a povídalo. Ráno jsme posnídali šátečky 
s mravencema a kakaem a ihned se rozběhli ven 
si užít sluníčka a zahrát lagori a turnaj 
v  kuličkách. Po obědě jsme se sbalili, pořádně 
jsme uklidili chatu a vyšli na autobus, který nás 
odvezl domů. Výprava v takovém  počtu byla 
šílená, ale přesto jsme si ji parádně užili. Ještě 
jednou veliká gratulace Kubíkovi a všem 
ostatním. Děkujeme Moravskoslezskému kraji, 
který nás finančně podporuje v naší celoroční 
činnosti. Ahoooj příště Stoka
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POUŽITÁ SLOVA: středověk, klenot, 
koruna, meč, rytíř, královna, princezna, 
vládce, treboria, Bílý potok, moc, 
jarmark, kostým 

Správnou odpověď ti sdělí:      ANČA

8SMĚRKA

ZADÁNÍ: Doplň do  
prázdných  políček  
obrázky tak, aby v 

žádném  zvýrazněném 
obdélníku,  řádku  a 

sloupci  nebyly  stejné 
obrázky.

Dokážeš to?

Správnou odpověď 
ti sdělí:    
ANČA

OBRÁZKOVÉ 
SUDOKU
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V polovině dubna jsme s Jurášem odletěli na deset 
dní do jednoho z nejšílenějších měst na světě, do 
amerického Las Vegas – města hříchu a zábavy. Ne, 
nejeli jsme tam s vidinou snadno vydělaných peněz 
v  některém z místních kasín, jako spousty lidí před 
námi. Především šlo o pracovní cestu na veletrh NAB 
show. Nebudu ale lhát, srandy jsme si užili víc než 
dost. 

Celkem nás bylo devět. Já jsem se na cestu vydal 
s jedním kolegou dva dny před ostatními, abychom vše 
připravili. Legrace pro nás začala už v Praze na letišti, 
když naše letadlo do Londýna mělo dvě hodiny 
zpoždění a my nestihli navazující let do New Yorku a 
Las Vegas. My ale měli plnou pusu vtipů a vše brali 
s nadhledem. Navíc se o nás královsky postarali British 
Airways. V Londýně, kam jsme se nakonec první den 
ještě dostali, nám zajistili noc hotelu a vybavili nás 
jejich verzí KPZ s čistým tričkem, kartáčkem, mýdlem 
apod. Ráno šlo již vše podle plánu a mě málem vypadli 
oči důlků, když jsem poprvé uviděl to obří Jumbo, 
které nás dopravilo přes oceán do Spojených států. 

Už první cesta z letiště na hotel byla pro mě 
obyčejného evropana záž itkem. Jeli jsme po 
nejznámější ulici Las Vegas Boulevard, kde jsou 
umístěny všechny ty roztodivné stavby. Tady, na pár 
kilometrech, může člověk procestovat takřka celý svět. 
Viděl jsem Eiffelovou věž, Colloseum, sfingu 
i  s  pyramidou, středověký hrad nebo věrnou kopii 
Benátek s vodními kanály a gondoliéry. Všechno to 
jsou samozřejmě napodobeniny, ve kterých se skrývají 
největší světové hotely a kasína. Vše pečlivě nasvíceno 

CESTA DO MĚSTA HŘÍCHŮ
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blikajícími světly, jež člověka přímo hypnotizují a lákají 
do restaurace, na představení Davida Copperfielda 
nebo na koncert Eltona Johna. Snad na každém rohu 
se zrovna něco děje. Někde probíhá pirátská bitva, 
jinde vybuchuje sopka nebo do rytmu hudby tryská 
fontána tak, že proudy vody vypadají, jako když tančí.  

Přes týden jsme si moc zábavy neužili, protože bylo 
třeba být hlavně na výstavišti. I tam se však našli 
zajímavé věci. Navštívil jsem třeba stánek v oddíle 
tolik oblíbeného GoPro. Zkoušel jsem v soutěži jedno 
získat, ale nepovedlo se, tak snad bude zatím stačit to 
staré. Jeden den ráno jsme se s kolegy účastnili 
charitativního běžeckého závodu na 4km. Pro mě byl 
skvělý zážitek účastnit se profesionálně organizovaného 
závodu. Zažil jsem to poprvé v životě, a hned v Las 
Vegas! Za zmínku stojí taky návštěva restaurace Heart 
Attack Grill. Jde o trochu netradiční americký fast 
food. Hned u vstupu hosta oblékne servírka v kostýmu 
zdravotní sestřičky do nemocničního pyžama. Po lokále 
se pohybuje „doktor“ a kontroluje srdeční činnost 
jedlíků, aby někoho náhodou ten příval kalorií nesložil. 
Navíc, kdo sní největší „Octuple Baypass Burger“, což 
je 8 plátků hovězího na sobě, má nárok na odvoz na 
kolečkovém křesle. 

Las Vegas je opravdu bláznivé místo, proto jsem 
byl rád, když veletrh skončil a my mohli vyrazit za 
město. Hodinu cesty autem se na řece Colorado 
nachází gigantická přehrada Hoover Dam. Mnozí ji 
jistě znají z bondovky Golden Eye s Piercem 
Brosnanem. Svého času největší přehrada na světě je 
důvodem, proč Las Vegas vypadá tak, jak vypadá. 
Právě pro obveselení dělníků, kteří pracovali na její 
výstavbě, zde byli zřízeny první kasína. 

Ještě dál, už ve státě Arizona, se na 400km táhle 
Grand Canyon. Největší místní lákadlo. Teprve tam 
jsem pochopil, proč se tento kaňon nazývá Velký. 
Pocit, kdy jsem stál na okraji propasti, 2200m nad 
dnem kaňonu, se mi vryl hluboko do paměti. Když 
opadl prvotní šok, všichni tasili foťáky a začali se 
předhánět v tom, kdo udělá lepší fotku. Nejlepší 
obrázky jsou z výhledu Desert View. Je zde z jednoho 
místa vidět arizonská poušť, meandry řeky Colorado, 
borovicové lesy i velká část samotného kaňonu. Mrzí 
mě, že jsme neměli čas na delší tůru. Tam by byl ale 
i týden málo. 

Asi bych měl už končit, protože už teď jsem porušil 
místní heslo, které říká: „Co se stane ve Vegas, 
zůstane ve Vegas.“ Víťa 
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Triatlon	 voda-kolo-běh,	 neboli	 Železný	 Tomík.	 To	 je	 to,	 na	 co	 se	 poslední	měsíce	 naši	 členové	 těšili.	
Většina	z	nás	předem	tvrdě	trénovala	a	připravovala	se	na	závod.	Jelo	nás	úctyhodných	40	človíčků!	

A	jak	to	všechno	dopadlo?	
V	pátek	 ráno	 jsme	naložili	kola	a	bágly.	Cesta	vlakem	uběhla	docela	 rychle,	 ikdyž	nám	 jedenkrát	ujel	

vlak	 a	 my	 museli	 počkat	 další	 dvě	 hodiny	 na	 další.	 Asi	 kolem	 třeP	 hodiny	 jsme	 došli	 do	 litoměřického	
kempu.	Tom,	Iva,	Keliš	a	Stoki,	kteří	jeli	autem	s	koly	a	bagáží,	nás	už	vyhlíželi.	Postavili	jsme	stany	a	jediné	
co	nás	další	2	hodiny	zajímalo,	bylo	MS	v	hokeji.	Když	utkání	skončilo,	jeli	jsme	projet	trasy	a	zkusit	si	jízdu	
na	kánoi.		

V	 sobotu	 nastal	 den	 “D".	 Vstávali	 jsme	 s	 dešZvým	
počasím.	NaštěsP	během	hodiny	déšť	ustál	a	kolem	devíZ	hodin	
pořadatelé	začali	rozdávat	startovní	čísla.	Celkově	nás	bylo	přes	
90	 dvojic!	 Konkurence	 byla	 velká.	 NapěP	 vrcholilo.	 V	 jedenáct	
hodin	odstartovala	soutěž.	Začínalo	se	kategorií	mužů	a	shodou	
náhod,	 začínali	 s	 číslem	 jedna	Keliš	 a	 LP.	Dále	 se	vydali	na	 trať	
dorostenci,	 dorostenky,	 žáci,	 žákyně	 a	 Tomíčci.	 Na	 všech	 bylo	
vidět,	 že	 si	 dávají	 pořádně	 do	 těla!	 Pádlovali,	 jezdili	 na	 kole	 a	
běhali	 jako	o	 život.	Div	 ze	 sebe	nevypusZli	 duši.	 Všem	patří	 za	
jejich	 výkon	 velká	 poklona!	 Když	 závod	 skončil,	 většina	 z	 nás	
ulehla	 do	 stanů	 a	 relaxovala	 po	 výkonu.	 Vyhlášení	 proběhlo	

venku	v	dešZ,	což	byla	velká	škoda.	Ikdyž	byly	všechny	dvojice	dobré,	vítězů	může	být	jen	pár.	Na	prvním	
místě	se	umísZly	dvojice:	Míša	a	Bája	(žákyně),	Tete	a	Anča	(dorostenky).	Druhé	místo	obsadili:	Daneček	a	
Stoki	 (dorostenci).	 Na	 třePm	 místě	 skončili:	 Stoka	 a	 Verča	
(dorostenky),	 Šampón	 a	 Tom	 Koště	 (dorostenci),	 Jája	 a	
Pepina	 (Tomíčci)	a	Stopař	s	Tinem	(žáci).	 (Další	výsledky	budou	
později	 zveřejněny).	 Jako	 oddíl	 jsme	 se	 celkově	 umísZli	 na	
PRVNÍM	MÍSTĚ!	 A	 opět	 jsme	 si	 pochutnávali	 na	 čokoládovém	
dortu…	

Večer	 jsme	 měli	 v	 centru	 Litoměřic	 objednanou	 večeři	 -	
smažák	a	hranolky.	Cestou	do	města	nás	chytl	pořádný	"cléjvák"	
a	bouřka,	takže	jsme	si	vytvořili	čtvrtou	disciplínu	alá	dostaň	se	
do	 restaurace	 přes	 všechny	 možné	 podchody,	 co	 nejvíce	
suchý.	:-)

Železný Tomík
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Zbytek	večera	jsme	relaxovali,	hráli	Mölky,	autostop.......	nebo	zpívali	a	hráli	na	kytaru	s	Čmoudama.		
V	neděli	byla	v	plánu	projížďka	na	kole	do	Terezína.	Když	jsme	přijeli,	měli	jsme	jen	hodinu	na	prohlídku	

a	 to	 je	 strašně	málo,	 a	 tak	 jsme	usoudili,	 že	 se	 zde	půjdeme	podívat	 příšP	 rok	 s	 větší	 časovou	 rezervou.	
Cestou	 zpátky	 jsme	 udělali	 na	 kolech	 menší	 okruh	 po	 okolí.	 Zastavili	 jsme	 se	 ve	 výborné	 litoměřické	
kavárně,	 kde	 bylo	 vyobrazené	 v	 miniatuře	 město	 Litoměřice,	 po	 kterém	 jezdily	 malé	 vláčky.	 Čas	 ubíhal	
rychle	a	tak	nám	nezbylo	nic	 jiného,	než	v	kempu	sbalit	sebe	a	stany	a	vydat	se	zpátky	vlakem	do	Opavy.	
Opět	 nás	 Železný	 Tomík	 nezklamal.	 Děkujeme	 Moravskoslezskému	 kraji	 za	 finanční	 podporu	 našeho	
projektu	 “TurisZka	 pro	 všechny	 kluky	 a	 holky	 2015”.	 S	 jistotou	můžeme	 říct,	 že	 za	
rok	zde	ze	sebe	opět	vyplivneme	plíce	:-).	SLÁVA	VÍTĚZŮM,	ČEST	PORAŽENÝM!	 Anča	

Ve	dnech	8.-10.	5.	jsme	se	opět	zúčastnili	Železného	Tomíka,	abychom	obhájili	úspěchy	z	předešlých	
ročníků	–	a	taky	se	tak	stalo. 
V	pátek	 ráno,	 když	 jsme	naložili	 batohy	a	 zavěsili	 kola,	 jsme	 se	 vydali	 na	dlouhou	 cestu	do	 Litoměřic.	
Cesta	 se	 docela	 táhla	 a	 k	 tomu	nám	 ještě	 ujel	 jeden	 vlak,	 ale	 i	 přes	 to	 jsme	 si	 všichni	 zábavu	 našli	 a	
nikomu	 to	 moc	 nevadilo.	 	 Odpoledne	 jsme	 dorazili,	 postavili	 stany	 a	 najedli	 se.	 Když	 bylo	 všechno	
důležité	hotovo,	 každý	 si	našel	 zábavu	–	někteří	 se	 šli	 dívat	na	MS	v	hokeji,	 někteří	 si	 projeli	 trasy	na	
zítřejší	závod	a	jiní	si	třeba	jen	povídali	a	odpočívali.	Večer	se	šlo	ještě	trénovat	na	vodu,	aby	všichni	byli	
připravení	na	zítřejší	velký	den.	

V	sobotu	ráno,	po	snídani,	se	rozdaly	startovní	čísla	a	všichni	byli	natěšení,	kdy	už	to	konečně	začne.	
Počasí	nám	přálo,	i	když	ráno	bylo	dešUvo	a	zataženo,	nakonec	se	vše	vyjasnilo.	Odstartoval	se	závod	a	
kategorie	 šly	 od	 nejstarších	mužů	 až	 po	 nejmenší	 Tomíčky.	 Kanoe-kolo-běh,	 pro	 všechny	 to	 bylo	 beze	
sporu	náročné	a	jeli	jsme,	div	nám	ruce	a	nohy	neupadly.	

Po	skončení	závodu	jsme	lehli,	odpočívali	a	čekali	na	výsledky,	které	se	nakonec	vyhlašovaly	při	dešU,	
což	byla	velká	škoda.	Ať	už	jsme	někteří	byli	na	stupíncích	vítězů	nebo	ne,	všichni	dostali	pěkné	ceny	a	
dobroty	a	jako	oddíl	jsme	se	umísUli	na	prvním	místě	a	získali	dort!	

Večer	se	šlo	do	města	na	večeři	do	restaurace,	a	i	když	doslova	lilo	jako	z	konve,	pochutnali	jsme	si	–	
byl	smažák	s	hranolkama.	Po	večeři	všichni	odpočívali,	zpívali	nebo	hráli	autostop.	

V	 neděli	 dopoledne	 jsme	 vyrazili	 na	 kolech	 do	 Terezína,	 ale	 nakonec	 jsme	 usoudili,	 že	 hodina	 na	
prohlídku	 je	strašně	málo,	 tak	se	rozhodlo,	že	si	 trochu	projedeme	okolí.	Po	návratu	 jsme	si	 ještě	zašli	
prohlédnout	miniaturu	města	Litoměřice	a	dali	si	něco	dobrého	na	zub	v	místní	kavárně. 
A	byl	čas	balit	–	zabalili	jsme	stany,	naložili	bágly	a	zavěsili	kola.	Když	bylo	vše	uklizené,	šlo	se	na	vlak	a	
vráUli	jsme	se	zpátky	domů.		

Všem	patří	veliký	dík	za	super	závod	a	určitě	se	už	teď	všichni	těšíme	na	další	ročník!	 ÁJA

ŽELEZNÝ  TOMÍK -  L ITOMĚŘ ICE 
8.-10. května 2015
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"Opět máme putovní štít!!" vyprávěli všichni 
učastníci turnaje, jakmile dorazili domů. Letos netradičně 
se uspořádalo Lagori cup ještě v dubnu. Bylo to dáno tím, 
že 1. Máj bude v pátek a většina oddílů chce využít 
prodlouženého víkendu k výpravám. Nikomu to nebylo 
proti srsti, tak jsme se i letos sešli na louce u klubovny 
Čmoudíků v hojném počtu. Po příjezdu všech oddílů a 
zaregistrování družstev, mohl proběhnout nástup. Jelo 
nás tak akorát, že v každé kategorii byl alespoň jeden náš 
tým. Akorát střední holky měly tu smůlu, že v jejich 
skupině byly pouhé dvě družstva, a to pozor obě z Kadaa. 
Aby to holkám nebylo líto, a aspoň trochu si zahrály, byly 
přiděleny do skupiny kluků. Holky se nebály a v jedné 
skupině ukořistily první příčku, bohužel se toto vítězství 
nepočítalo. Ostatní družstva se umístily většinou na 
druhém, čtvrtém a nebo prvním místě. Turnaj se protáhl 
do čtyř hodin, kdy proběhlo vyhlášení. Všichni napjatě 
poslouchali, zda obhájíme vítězství popáté nebo si štít 
nechají v Ostravě Čmoudíci. Napětí rostlo, skončilo se 

u druhého místa a zbývaly dva oddíly, my a Čmoudíci. 
Rosťa (hl. vedoucí Čmoudíků) nás nenapínal dlouho, 
jakmile vyslovil druhé místo obsadili Č... začali jsme jásat, 
protože jsme věděli, že štít opět ozdobí naší klubovnu.   

Tak ahoooj příště.           Stoka

LAGORI CUP      26. 4. 2015

V osmisměrce se 
ukrývá 10 středověkých 
řemesel, dokážeš je 

všechny najít?

Správnou odpověď 
ti sdělí:    

KAČKA HONOVÁ

oSMISMĚRKA 
plná 
řemesel
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BROUZDALSKÝ 
INTERGALAKTICKÝ SRAZ 

KOSMICKÝCH LETCŮ
6.-7. 6. 2015

Cílem	 srazu	 bylo	 otestovat	 a	 zvolit	 nejlepšího	 letce	 vesmíru.	 Tím	 se	 po	
těžkém	a	dlouhém	zápolení	stala	Verča!	

Začátek	srazu	byl	v	 sobotu	6.6.	v	7:15	hodin.	V	naší	klubovně	proběhlo	
rozdělení	 všech	 potřebných	 věcí	 a	 mohli	 jsme	 vyrazit	 vstříc	 dobrodružství.	
Autobusem	jsme	jeli	do	Vítkova,	odtud	poté	do	Klokočova.	To	bylo	naše	místo	
startu.	  
Počasí	 bylo	 krásné,	 slunce	 pálilo,	 bylo	 horko.	 Prvné	 jsme	 šli	 přes	 louky,	 ale	
zanedlouho	jsme	se	schovali	do	o	něco	chladnějšího	lesa	a	pak	do	vesničky-
Klokočůvku.	Zde	 jsme	první	hrou	započali	zápolení.	Byla	to	hra	na	prověření	
analýzy.	 Účastníci	 analyzovali	 rostliny,	 které	 jsme	 po	 cestě	 k	 Maria	 Skále	
viděli.	U	Maria	Skály	jsme	hru	zkoušku	vyhodnoZli,	napusZli	si	čerstvou	vodu	
a	pokračovali	 dál	 kole	Odry.	Další	 pauza	byla	u	 koupaliště	 v	osadě	Hadinka.	
Koupaliště	bylo	bohužel	 ještě	vypuštěné,	takže	nám	musel	stačit	Budišovka.	Zde	jsme	účastníky	vyzkoušeli	z	 jejich	
čichu.	 Pak	 jsme	 došli	 až	 k	 Čermenskému	 mlýnu	 a	 na	 louku,	 kde	 jsme	 spali.	 Bylo	 za	 námi	 neuvěřitelných	 13	
kilometrů.	Na	té	stejné	louce	měli	svou	výpravu	i	Čmoudíci.		

Dali	 jsme	si	chvilku	oddech,	ale	pak	se	šlo	hned	na	dřevo	a	kopal	se	oheň.	MeziPm,	co	nám	DiB	vařil	večeři,	
jsme	 si	 dali	 hru	 na	 hmat.	 Poznávalo	 se	 10	 věcí	 pomocí	 nohou.	 Těsně	 před	 večeří	 nás	 překvapila	milá	 návštěva-
Marcel,	 Juráš,	 Víťa	 a	 Tom.	 Potom	 už	 byly	 výborné	 těstoviny	 se	 směsí	 z	 tuňáka,	 cibule	 a	 kukuřice.	 Marcel	 nám	
dokonce	donesl	"povečeřový"	dezert.	S	klukama	po	širém	okolí	hledali	černý	bez,	který	nakonec	našli	a	natrhali	nám	
ho.	Do	připraveného	těsta	jsme	si	bezové	květy	namáčeli,	smažiloi	na	oleji	a	pak	obalili	v	cukru.	Bylo	to	výborné!	

Chvilku	 jsme	si	odpočali	a	hned	šli	na	další	 zkoušku-hbitost.	 Já	 (TeTe)	 jsem	měla	zavázané	oči,	v	 rukou	šátek.	
DěZ	mě	musely	plácat	a	 já	 jsem	je	šátkem	chytala.	Byla	 to	sice	 lehce	nebezpečná	hra,	ale	nikomu	se	naštěsP	nic	
nestalo.		

Pak	 jsme	 s	 Čmoudama	 sedli	 k	 ohni	 a	 zpívali	 písničky,	 ale	 ne	 nadlouho.	
Měli	 jsme	 ještě	přichystanou	hru	 v	 lese.	Účastníci	 se	 dostali	 na	nepřátelské	
území,	 kde	 museli	 místním	 domorodcům	 sfouknout	 oheň,	 ale	 nejdřív	 je	
čekalo	plížení	mezi	strážci.		

Pak	šla	většina	spát.	Ráno	jsme	den	zahájili	lehkou	běhačkou,	kdy	museli	
z	 kruhu	 strážci	 (Alici)	 brát	 lístečky.	 Poté	 jsme	 se	 nasnídali	 a	 započali	
dopoledne	plné	her.	Ta	první	byla	na	dovednost	nazvanou	schopnost	přežít.	
Každý	 musel	 vyrobit	 z	 přírodnin	 nějakou	 nádobu	 nebo	 prostě	 vymyslet	
způsob,	 jak	dopravit	vodu	do	odměrky.	Dále	se	rozjely	dvě	hry	
na	 jednou	 a	 to	 dech,	 kdy	 se	 dva	 přetlačovali	 foukáním	 do	
kelímku	 na	 provázku	 a	 druhá	 na	 chuť,	 kdy	 ochutnávali	 jídla	 a	
museli	poznat,	co	to	je.	 
Později	 jsme	 se	 sbali,	 pořádně	 uklidili	 a	 vyšli	 vstříc	
neskutečnému	horku.	Celých	6	kilometrů	jsme	sfoukli	jako	nic	a	
už	 jsme	 seděli	 v	 Budišově	 před	 kostelem	 se	 zmrzlinou.	 Tam	
jsme	vyhlásili	vítěze,	nastoupili	do	autobusu	a	jeli	domů.	Asi	nás	
to	všechny	pěkně	unavilo,	protože	v	buse	drZvá	většina	usla.	

Misi	jsme	úspěšně	splnili!	 			DiB
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Naše	putování	začalo	v	sobotu	6.6.	v	7:45,	kdy	jsme	se	sešli	
v	 klubovně,	 abychom	 zabalili	 potřebné	 věci	 pro	 naše	
herecké	výkony.	  
Před	 odjezdem	 dostali	 naše	 začínající	 hvězdy	 karZčky	 se	
zkouškami,	které	rozhodnou	o	nejlepším	herci.	

Dlouhá	 a	 náročná	 cesta	 začala	 nasednuPm	 do	 autobusu	
217,	 kterým	 jsme	 jeli	 do	 Zlatník	 a	 od	 tamtud	 šli	 pěšky	 do	
Nového	 Dvora,	 do	 Arboreta.	 Cestou	 na	 herce	 čekala	 první	
zkouška	s	názvem	Spisovatelé,	kdy	museli	sbírat	karZčky	se	
slovy,	 které	 v	 průběhu	 cesty	 vyhazovali	 vedoucí	 z	 tajných	
kapes.	 Večer	 potom	 ze	 svých	 nasbíraných	 karZček	 museli	

poskládat	co	nejdelší	větu.	 	Když	jsme	došli	do	Arboreta	čekali	nás	tam	Týna	s	Jankem,	kteří	pro	nás	měli	
přichystanou	další	zkoušku	se	jménem	herecké	obsazení.	Ale	před	Pm	jsme	se	potřebovali	posilnit	a	chvíli	
si	odpočinout.	Po	vydatném	obědu	jsme	se	šli	podívat	na	motýly	a	cestou	zpět	si	koupit	nanuky.	Když	jsme	
přišli	na	místo	odpočinku	Nela	zjisZla,	že	s	sebou	nosí	černého	pasažéra,	který	se	na	nic	neptal	a	přisál	se	
rovnou	Nele	 do	 boku.	 Jakmile	 to	Nela	 zjisZla	 provedly	 jsme	 krátkou	 operaci	 a	 černého	 pasažéra	 (klíště)	
skonfiskovaly.	  
Další	zkouška	spočívala	v	orientaci	v	prostoru	a	v	tom	jak	dobře	umíš	číst.	Týna	s	Jankem	si	přichystali	pár	
otázek	 o	 rostlinách	 v	 arboretu	 a	 úkolem	 herců	 bylo	 zjisZt,	 kde	 se	 odpověď	 na	 danou	 otázku	 nachází	 a	
odpovědět.	Některým	tato	činnost	dělala	problémy	v	oblasZ	čtení,	ale	nakonec	všichni	zkoušku	splnili.	

Opět	jsme	se	vydali	na	cestu	přes	hory	a	doly,	abychom	
došli	 do	 CholZc,	 kde	 je	 krásný	 dřevěný	 mlýn,	 který	 byl	
bohužel	 zamkutý,	 ale	 aspoň	 jsme	 si	 dali	 sváču	 a	 udělali	 pár	
fotek.	Naše	putování	pokračovalo	do	Litutovic	na	táborovou	
louku,	 kde	 jsme	 si	 vybalili	 spacáky,	 pomohli	 Jáje	 a	 Opičce	
postavit	stan	a	odpočívali.  
Na	večeři	jsme	měli	výborné	špekáčky	a	chtěli	jsme	si	udělat	i	
brambory	v	popelu	ale	bohužel	tam	zůstaly	moc	dlouho	a	už	
nebyly	poživatelné.  
Večer	byl	ve	znamení	ukázek	z	filmů	a	pohádek	a	zároveň	to	
byla	 i	 další	 zkouška	 filmové	 znělky.	 Jako	 mezihra	 byla	
pantomima	pohádkových	postav:	Zlatovláska,	Rumburak,	Upír,	Drak,	které	stvárnili	výborní	herci	Uršulák-
Zlatovláska,	Upír-Ríša,	Rumburak-Štěpán,	Drak-	Ája.  
Ještě	než	jsme	usli,	hádali	jsme	znělky	a	trochu	si	povídali	zavrtaní	ve	spacáku.	

Snídaně	byla	pravá	bobanská,	která	se	skládá	z	kakajča	a	vánočky	s	nutelou.	Šampón	zkusil	štěsP	a	dal	
ješte	zbylé	brambory	do	popela.		

Po	snídani	herce	čekala	autogramiáda,	která	byla	v	lese.	Po	stromech	byly		rozvěšeny	karZčky	slavných	
herců.	Úkolem	bylo	napsat	své	jméno	na	co	nejlepší	místo,	pod	foto	slavného	herce. 
Už	se	pomalu	dělal	oběd,	když	Šampón	sdělil,	že	součásP	herecké	práce	je	umět	dělat	kulisy.	Dnes	to	byly	
kulisy	 vyrobené	u	 vody	 nebo	 ve	 vodě.	Herci	mohli	 být	 ve	 dvojcích.	 Po	 obědě	 jsme	 se	 šli	 jako	 nezaujatá	
porota	(Méďa,	Týna,	Eva,	Janek,	Terka	a	Šampón)	podívat	a	zhodnoZt	krásné	kulisy.

B O B A N S K Á  VÝP R A V A  “ J A K  S E  T O C Í  F I L M ”  
6 . - 7 .  6 .  2 0 1 5

ˇ
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Protože	 všechny	 byly	 krásné	 a	 originální	 rozhodli	 jsme	 se,	 že	 všichni	 budou	 na	 prvním	místě.	 A	 za	
odměnu	si	mohli	dát	brambory	vytažené	přímo	z	popela.		

Před	obědem	nás	navšPvili	Tom,	Marcel,	Keliš,	Juráš	a	Víťa.	Marcel	provedl	operaci	Víťovi,	který	měl	na	
víčku	klíště,	odpočinuli	si	a	zase	pokračovali	ve	své	pouZ.		

Na	oběd	jsme	měli	kolínka	s	boloňskou	omáčkou	a	tuňákem.	Po	obědě	jsme	si	dali	menšího	šlo�ka.	A	
pak	jsme	se	na	chvíli	stali	scénáristy.	Hráli	jsme	na	louce,	byla	to	neobyčejná	hoňka.	Neobyčejná	proto	že	
honili	 vedoucí	 a	 ten	 kdo	 myslel,	 že	 bude	 chycen	 lehl	 na	 záda	 a	 klepal	 nohama	 a	 rukama	 jako	 brouk.	
Napočítal	do	tří	a	zase	běžel.		

Potom	jsme	se	sbalili,	uklidili	a	čekala	nás	další	zkouška,klapka.	Rozdělili	jsme	se	na	dvě	družstva,	vzali	
balón	a	hráli	 zaháněnou,	u	které	 si	Ája	 zranila	 koleno,	protože	 se	 střetla	 se	Štepánem.	Poslední	 zkouška	
před	odjezdem	byla	režie.	Kdy	jsme	si	nasbírali	10	placatých	kamenů	a	dělali	s	nimi	žabky.	

Na	autobus	jsme	se	vydali	do	Litultovic	a	naše	super	výprava	končila	v	klubovně,	kde	jsme	vybalili	věci	
a	rozprchli	se.	 Evka

VYLUŠTI ZÁHADU KŘÍŽE 
Správnou odpovědi ti sdělí:   ANČA
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Orlíci na rozdíl od všech ostatních družin jeli na svou výpravu o týden později. Počasí bylo hlášeno až na 
výjimečné bouřky z horka perfektní, možná až moc horko.

Po srazu jsme se vydali do údolí Budišovky, kde jsme měli plán přespat. Hned po vystoupení z autobusu byla 
vysvětlena pravidla první hry „Lovení zvěře“, při které bylo účelem ulovit co nejvíce zvířat tím, že se na ně ukáže a 
vykřikne jejích název.

První zastávka byla u poutního místa Marie ve skále, což bylo i poslední místo kde se dala nabrat voda. Na místě 
jsme se rozhodli udělat obědovou pauzu, protože zde překrásný chládek. Po nabrání sil jsme se vydali do Údolí 
Budišovky, které od nás bylo pořád vzdálené asi 12km. Když jsme se konečně po celodenním pochodu s těžkou bagáží 
dostali k  brodu přes Budišovku, rozhodli se někteří vykoupat 
v osvěžující vodě.

Po doražení na předpokládané místo přenocování jsme zjistili, že 
na louce kde jsme chtěli přespat, jsou postaveny stany od jiného oddílů. 
Po krátké poradě vedoucích jsme se rozhodili pokračovat a najít 
pěknější místo k přespání. Asi okolo 6 hodin večer, jsme začali vážně 
uvažovat o návratu na louku. Pak bylo všechno na Pračce, aby rozhodl, 
jestli se vrátíme nebo půjdeme dál s  tím, že nás může čekat i dalších 
12km. Rozhodl se po poradě s  ostatními členy, že půjdeme dál. 
Naštěstí po krátké době jsme našli místo na louce kde jsme roztáhly 
plachty a rozdělali oheň. Poté se šli všichni umýt do Budišovky, protože 
byli celí od prachu.

Vše klapalo suprově do doby, než moderní technika začala hlásit 
blížící se opravdu silnou bouřku. To už byl hotový první Orlí vak zapékaných brambor, který se trochu připekl. Věděli, že 
máme hodinu do příchodu bouřky. Přichází další porada vedoucí, v  tom Jezus vykřikl „Balíme, přesouváme se do 
přístřešku“ ten byl od nás vzdálený asi kilometr. Všem bylo jasné, že se do něho všichni nevlezeme ani, kdybychom 
spali vestoje. Po asi 5minutovém balení se kluci ještě postarali o uhašení ohně a hned potom vyrážíme k přístřešku.

Poté co jsme dorazili  k přístřešku, jsme zjistili, že stůl který v něm je nejde přesunout a zabírá větší polovinu. 
Plachtami jsme začali zvětšovat přístřešek do všech stran. Po dokončení 
stavby, jsme se začali připravovat na spánek, na místech kde by se za 
běžných podmínek vyspal stěží jeden, spali i 3 vedle sebe. Jsme ale 
Orlíci tak jsme se všichni vešli. Už většina usínala a začali se objevovat 
první problémy noční stavby, kdy silný vítr strhl některé ukotvení plachet 
a bylo zapotřebí je v  bouřce začít rychle opravovat. Naštěstí se vše 
povedlo a všichni až na Danečka ráno vstávali v suchu.  
Ráno po sbalení provizorního přístřešku vyrážíme směr Budišov nad 
Budišovkou, kde se strávíme ještě na limču. Čekání na autobus 
zkracujeme hrami a koupání se v rybníce. Prostě to byla další suprová 
družinová výprava. JEZUS

3. DRUŽINOVÁ VÝPRAVA ORLÍKŮ     13.-14. 6. 2015
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Jestli se Ti líbilo tričko, které sis loni dovezl z tábora a máš chuť si něco vyrobit, tady najdeš návod na 
tento způsob BATIKOVÁNÍ, který si můžeš vyzkoušet sám doma. Batikované tričko ale třeba i kraťasy či 
šátek bude vždy originál a uděláš si ho přesně podle svých představ a vkusu. Tak utíkej do skříně pro 
bavlněný kus oblečení a pusť se do toho. 

Co budeš potřebovat: hrnec, sporák, sáčky s batikovací barvou dle svého výběru, provázek a nůžky, 
bavlněné tričko (nebo něco jiného)

Technikou postupného namáčení jsme ti vyrobili tričko na minulém táboře. Postup je docela 
jednoduchý. Rozhodni se, jestli chceš mít na výrobku různé ornamenty, a nebo chceš mít tričko (či 
cokoliv jiného) jen vícebarevné, bez ornamentů. Pokud ses rozhodl pro ornamenty, vezmi provázek a 
tričko zavaž (to sis dělal na táboře sám). Hodně provázek na tričku utahuj, aby se tam, kde nechceš, 
opravdu nedostala žádná barva. (obrázek vpravo a vlevo) Pokud ne, akorát si tričko sroluj a třeba 
provázkem lehce přichyť (obrázek uprostřed).

Podle návodu na sáčku si do hrnce rozmíchej požadovanou barvu. Doporučuju nebrat mamince její 
nejlepší hrnec, starší je vhodnější. Když máš barvu připravenu a zahřátou, opatrně ponoř do barvy tu 
část látky, kterou chceš obarvit. Tu, kterou máš v plánu nabarvit jinou barvou (a nebo nebarvit vůbec) 
nepřehazuj jen tak přes okraj hrnce (aby ti třeba nezačalo hořet), ale například to zavaž na vařečku, 
kterou si dáš na hrnec, nebo si vymysli něco, za co to pověsíš. Nechej to vyvařit (taky podle návodu na 
sáčku) a pak to nechej chvíli někde okapat. Dávej pozor ať sebe nebo někoho jiného neopaříš a taky 
mysli na to, že při vytahování z  toho může kapat barevná voda – není dobrý nápad si s  vytaženou 
batikou procházet po světlém koberci v  obýváku. Až ti to okape a třeba i trochu zchladne, stejným 
způsobem namoč další část do další barvy. Můžeš pracovat s kolika barvami chceš, záleží jen na tvojí 
šikovnosti a fantazii.

Jestli máš vytaženo a už to trochu zchladlo, zkus tričko roztáhnout a uvidíš, co 
jsi vlastně vytvořil.

Jestli chceš, můžeš ještě barvy „fixovat“ pomácháním v octové vodě (cca 1 díl 
octa: 9 dílů vody). Názory na délku máchání se různí, dvě hodiny by ale měly 
stačit. Barvy by pak neměly praním a slunkem tak blednout. 

Výsledný výtvor může vypadat třeba nějak takhle: 
Hodně zdaru při vyrábění přeje    Alice :-)

B AT I K A  
UDĚLEJ SI SÁM
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1. Ženský titul příslušníka vyšší šlechty
2. Skladatel, muzikant, zpěvák ve středověku (ve Francii)
3. Středověký šlechtic vlastnící půdu
4. Poddanská povinnost pracovat na panské půdě
5. Přemyslovci a Habsburkové jsou…
6. Oslovní krále nebo královny
7. Stát, kde je v čele král nebo královna (monarchistické zřízení)
8. Služebná určená na osobní obsluhu v šlechtických rodinách
9. Panovnický rod v monarchii udržující mocenský a hospodářský vliv
10.Venkovan, který je zavázán vrchnosti (odevzdává daně)

1

2

3

4

5

6

Malá KŘÍŽOVKA

Správnou odpověď ti sdělí:    
ANČA

1. Manželka krále 
2. Přezdívka vedoucího, který dělá táborovou hru 

3. Potomek krále a královny 
4. Ušlechtilost 
5. Spodní část holčičího kostýmu 

6. Táborová středověká říše

1
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Velká 
křížovka

Správnou odpověď ti sdělí:    
ANČA



[ ! ]21

Od té doby, co odešel z Opavy náš kamarád Péťa Dombek, 
který nám na spoustě akcí tahal auto s velkým vozíkem, jsme 
měli problém se sháněním řidiče. Párkrát s  námi jel i Rosťa 
Šťastný, který si ale vždy musel vzít dovolenou. 

Těm dnům je konec! Rozhodli se totiž čtyři odvážní kluci – 
Jesus, Tom, Víťa a Dib, že tento problém vyřeší a přihlásili se 
do autoškoly Credit, aby si udělali řidičský průkaz skupiny B
+E. Tento průkaz opravňuje řidiče k řízení auta do 3,5 tuny, za 

kterým je zapojený vozík vážící nejvíce 3,5 tuny. Běžný řidič vlastnící skupinu B totiž může tahat vozík nanejvýš 750 
kg. K úspěšnému složení zkoušky je zapotřebí odjezdit 8 tréninkových hodin, jednu cvičnou jízdu s komisařem a také 
složení testu. Pokud ale člověk, který skládá zkoušku, nesplní bodové minimum testu, může mu být pozastaven 
řidičák na osobní auto (což bylo například pro pracujícího Toma velkou noční můrou). Při hodinách jsme trénovali 
nejen jízdu v  běžném provozu, ale také couvání rovně a couvání za roh, zapojovali jsme soupravu a učili se 
konstrukční předpisy. 

Vše nakonec dopadlo velmi dobře. Jesus, který odevzdal přihlášku k autoškole o den dříve než všichni ostatní, 
plnil zkoušku o 14 dní dříve než Tom s Dibem a absolvoval ji bez ztráty bodu. Tom s Dibem ji splnil také poměrně 
jednoduše, ale hlavně Tom byl rád, jelikož nepřišel o řidičský průkaz na auto. Víťa, který studuje v Brně a do Opavy 
dojíždí jen přes víkendy, však má tuto zkoušku ještě před sebou a bude ji plnit během prázdnin. 

Tak mu držme palce a doufejme, že vždy dojedeme v pořádku i s tříapůltunovým kolosem. 

Děkujeme Moravskslezskému kraji s jehož finanční podporou se nám podařilo řidičské průkazy získat.   DiB

ŘIDIČÁK B+E

Kdysi dávno se Týroskému vládci narodil tolik toužebný syn. Noldor, hrabě 
z Týrosu, mu dal jméno Celebrimbor – Stříbrná ruka, neboť jeho ruka i oči se 
prapodivně leskly připomínající třpyt Ithrilu, bájného kovu Treborie. Říkalo se 
o něm, že je to božské dítě. Celebrimbor rostl a rostl a už v dětství se u něj 
projevovalo jeho obrovské nadání. Zatímco jiné děti si hrály s dřevěnými meči, 
on sám si je vyráběl	z těch nejlepších kovů. A nebyly to jen obyčejné zbraně, ale 
doslova umělecké skvosty. Cokoliv co viděl, dokázal se svým kladivem vyrobit a 
všichni jen žasli nad tou krásou. 

Když byl dospělý, uvědomoval si, že řemeslo kovářů musí být jen pro vyvolené, 
zručné muže a tak založil Bratrstvo kovářů a sám se stal jejich Velmistrem. Byla 
to velmi utajovaná organizace s přísnými pravidly, ale přesto bylo pár věcí o nich 
známo. Studovali prastaré svitky, zkoumali látky a kovy po celé říší a 
zdokonalovali výrobní postupy. Bratrstvo dosáhlo v řemeslné práci největšího mistrovství všech dob. Ale 
nad to všechno se vyjímala Celebrimborova výjimečnost. Říká se, že byl jediný, který mohl studovat svitky 
pojednávající o bájném Ithrilu. Častokrát se zavíral na několik dní do své dílny, a když vyšel, vždy měl svůj 
třpyt v očích zase o něco zářivější. 

To neuteklo pozornosti Alcotharskému králi Sindarovi. Vyslal armádu, aby mu přivedla Celebrimbora 
i s  jeho rodinou. A tak se i stalo a Velmistr bratrstva kovářů skončil ve vězení. Důvod byl velmi prostý – 
Sindar na sklonku svého života trpěl stihomamem a blouznil. Chtěl po Celebrimborovi, aby mu 
z  posledních dochovaných kousků Ithrilu ukoval neporazitelný a nerozbitný meč, se kterým by se stal 
neomezeným vládcem říše. Celebrimbor poznal královy úmysl a tak odmítl. Sindor ve své šílenosti 
započal kruté mučení, ale přesto Velmistr odolával.

Když nechal Sindor otrávit Celebrimborovu manželku, králův bratr se rozhodl zastavit veškeré násilí a 
Sindora zabil a sám usedl na jeho trůn. Celebrimbora	propusZl,	nabízel	mu	bohatství	a	 zlato jako omluvu, ale 
Celebrimbor všechno odmítl se slovy, že mu tato říše zabila ženu, jedinou osobu, kterou kdy miloval a že 
už s ní nechce nic mít. Odjel	neznámo	kam	a	s	ním	se	ztraZlo	i	to	poslední	množství Ithrilu. Různí vládcové ho 
hledali, ale už ho nikdy nikdo neviděl, ale něco mi říká, že se s ním ještě setkáme… BoBo

Celebrimbor, syn Noldora, Velmistr bratrstva kovářů
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4. 5. 2015
• Čeká mě písemná práce z matiky
• Naučen na ústní zkoušku z Fyziky 5% z Češtiny 0% z Angličtiny 0%
• Přečtených knih 1

4. 5. 2015
• Didaktický test a sloh z češtiny
• Naučen na ústní zkoušku z Fyziky 5% z Češtiny 0% z Angličtiny 0%
• Přečtených knih 1

11. 5. 2015
• Jako jediný z celé školy píšu matematiku+ (jsem sám ve škole + 2učitélé, kteří mě hlídají)
• Naučen na ústní zkoušku z Fyziky 5% z Češtiny 0% z Angličtiny 0%
• Přečtených knih 1

15. 5. 2015
• Matematický pátek
• Po příchodu z SU mi dochází je načase se začít učit
• Naučen na ústní zkoušku z Fyziky 5% z Češtiny 0% z Angličtiny 0%
• Přečtených knih 1

18. 5. 2015
• První studijní den – Jde se na fyziku
• Naučen na ústní zkoušku z Fyziky 10% z Češtiny 0% z Angličtiny 0%
• Přečtených knih 1

19. 5. 2015
• Druhý studijní den – fyziku žeru, ale jde to pomalu (učím se celý den)
• Naučen na ústní zkoušku z Fyziky 50% z Češtiny 0% z Angličtiny 0%
• Přečtených knih 1

20. 5. 2015
• Třetí studijní den – fyzika, fyzika, fyzika, fyzika, už je to v hlavě
• Naučen na ústní zkoušku z Fyziky 90% z Češtiny 0% z Angličtiny 0%
• Přečtených knih 1

23. 5. 2015
• Je na čase pohaslit knížky, začínám stahovat audio knihy a celý den čtu obsahy na netu
• Naučen na ústní zkoušku z Fyziky 90% z Češtiny 70% z Angličtiny 0%
• Přečtených knih 2

24. 5. 2015
• Neděle poslední den před maturitou 
• Ráno 5:00 vstanu a uvařím si silný zelený čaj – jde se na to
• Do 8:00 umím všechny autory knih z kanónu
• 10:00 – 12:00 sháním maturitní otázky na angličtinu
• 13:00 zjišťuji ze maturita z angličtiny je lehčí, než jsem si myslel a tak jsem ji dal 2 hodiny a 

přeskakuji ji
• 17:00 začínám mít trochu strach a tak si radši ještě předčítám obsahy knih a hlavně knihy Jméno 

růže (700 stran) a Golet v údolí (350 stran)
• 20:00 jde se spát

ZA 5 Z 5 PŘEDMĚTŮ   aneb  MATURITA V ČÍSLECH
Daneček

5
5
5

5
5
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Ahoj všichni! 
20. června byl, opět po roce, pořádán náš oblíbený Hlučínský pasák.
Vlakem z východního nádraží jsme dojeli do Děhylova, kde jsme vystoupili a asi 1,5 km šli 

na Hlučínskou štěrkovnu. Softball se zde pořádal už druhým rokem. Když jsme přišli, dozvěděli 
jsme se, že nemáme ani rukavice, ani pálky a míček. Naštěstí se to potom vyřešilo, během 
nástupu za námi dorazili DiB s Tomem a věcmi, tudíž jsme si mohli oddechnout. 

V 10 hodin byl začátek turnaje. Dvě kategorie - mladší a starší. Měli jsme 3 družstva. Jedno 
družstvo mladších - Lama, Uršulák, Bája, Valcha :)  (Kuba) , Pérák, Tom Kunz, UFO. A dvě 
družstva starších. Jedno bylo složené jen z holek - Kača H., Frkoška, Stoka, Ali, Tete, Domča, 
Verča a já (Aňa). A druhé bylo klučičí - Stoki, Daneček, DiB, Polda, Tom, Juráš, Miki, Šampon, 
LP. Mladší si vedli velmi dobře! V jedné hře dokázali soupeřům nasázet přes 25 bodů! Starší 
kluci si vedli taktéž skvěle. Byli sehrání, rychlí a soupeře poráželi raz dva. Starší holčicí 
družstvo si tak dobře nevedlo, ale za to to bralo s úsměvem, snahou a pílí až do konce. 
Odpoledne se rozpršelo, ale naštěstí to netrvalo dlouho.

Kolem 4 hodin se konal souboj o 3. místo Kadao kluci vs. Zálesáci. Naši kluci je porazili 9:6!
Pak proběhlo vyhlášení. Na prvním místě jsme se 
umístili my a Čmoudíci. Juchů!
Vlak nám jel kolem tři čtvrtě na pět, kterým jsme dojeli 
až do Opavy.
Pořádně jsme si zahráli softball, užili si srandu a jako 
"třešničku na dortu" máme putovní štít, který jsme 
získali POPRVÉ!  Sobotní výprava byla skvělá! Tak 
příště pojeď s námi i ty!
Ahoj :-)    ANČA
Děkujeme Moravskoslezskému kraji za finanční 
podporu.

HLUČÍNSKÝ PASÁK   20. 6. 2015

• Naučen na ústní zkoušku z Fyziky 90% z Češtiny 70% z Angličtiny 100%
• Přečtených knih 2

25. 5. 2015     Den D - Maturita 2015

A známky?    Za 5 z 5 předmětů
Čeština – 1
Matika – 1
Fyzika – 1
Angličtina – 1
Matematika+ – 1

Shrnuto a podtrženo… 
Čas čistého učení    44hodin
Spotřebovaných papíru    250+-
Počet seřvaných lidí při vstupu do mého pokoje   48
Vypitých káv   0
Vypitých zelených čajů   1
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LUŠTÍME S BOBREM

PŘIPRAVOVANÉ AKCE:
• LETNÍ OUTDOOR JIŽNÍ EVROPOU 2015 ANEB CHORVATSKEM, BOSNOU, 

SLOVINSKEM, ITÁLIÍ A RAKOUSKEM  (24.7.-8. 8.) 
• CYKLOPUŤÁK KRUŠNÝMI HORAMI  (15-23. 8.) 
• LETNÍ TÁBOROVÁ ŠKOLA - VE SLOUPU A NA POLANĚ  (15-25. 8.) 
• PŘEDŠKOLNÍ ALBI TURNAJ V MÖLKKY  (30. 8.) 
• KUSALÍNO - BRIGÁDA STARŠÍCH - VELMI PŘEDBĚŽNÝ TERMÍN  (3-6. 9.) 
• MORAVICE - SPLUTÍ ŘEKY  (19. 9.) 
• OLYMPIÁDA TOM V TREBIŠOVĚ  (24-28. 9.) 
• SRAZ ODDÍLŮ U BÍTOVSKÉHO MLÝNA  (3-4. 10.) 
• PODZIMNÍ PUŤÁK  (28-31. 10.) 
• ZA POSLEDNÍM PUCHÝŘEM ANEB POJEĎ DO ZNOJMA  (13-15. 11.)

KORUNOVAČNÍ 
KLENOTY 

Které jablko patří 
ke královské 

koruně?


KUPECKÉ 
POČTY 

Vyluštíš tajenku?

Správné odpovědi ti sdělí:      ANČA


